ROTEIRO – Base 07/02/2021
SANTIDADE EM AÇÃO
# Efésios 4:11-16 #
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e
doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo;
Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da
estatura completa de Cristo, Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de
doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de
todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor”
(Efésios 4:11-16 ACF).

INTRODUÇÃO:
O grande desafio de cada um de nós é entender verdadeiramente o que é igreja e o seu
propósito neste mundo. A carta aos Efésios trata da igreja como corpo de Cristo. Um corpo
formado de pessoas regeneradas, aperfeiçoadas e preparadas para viver um novo estilo de vida
e novos propósitos.
§ É possível ser santo sem ser perfeito?
§ Como podemos conciliar a santidade com nossa imperfeição?
I.

A IGREJA É UM AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO E ESPERANÇA PARA OS PERDIDOS
§ Como podemos levar a esperança àqueles que pensam em desistir de tudo?
§ Qual o papel de um testemunho irrepreensível na proclamação do
evangelho?

II. VIVER E ANDAR COM CRISTO, ENVOLVE EM UM ROMPIMENTO COM O MUNDO
§ Como romper com o mundo e continuar levando a luz de Cristo?
§ O que é necessário para mante-se firme mesmo em um mundo caótico?
III. PRECISAMOS REVELAR UMA SANTIDADE QUE RETRATE O AMOR E O PODER DE DEUS
§ Sua intimidade com Jesus te permite dizer: “sede meus imitadores como eu
sou de Cristo?
§ Faça duas colunas de comparação entre o “antes” e o “depois” de Jesus nas
áreas da sua vida e conte aos irmãos o que mais mudou.
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SANTIDADE EM AÇÃO
# Efésios 4:11-16 #
“E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e
doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo;
Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da
estatura completa de Cristo, Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de
doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de
todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor”
(Efésios 4:11-16 ACF).

INTRODUÇÃO:
O grande desafio de cada um de nós é entender verdadeiramente o que é igreja e o seu
propósito neste mundo.
•
•
•

Quando Jesus afirmou: “Vós sois o sal da terra e a luz do mundo”, Ele revelou não
somente a nossa identidade, mas também o propósito da nossa existência.
Não fomos salvos para herdarmos o céu, mas para uma missão, um propósito, revelar
Deus ao mundo. Fazer diferença.
Santidade revela a natureza de Deus. Por isso Pedro declarou: “Mas, como é santo aquele que

vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver; porquanto está escrito: Sede
santos, porque eu sou santo” (1 Pedro 1:15,16 ACF). Todo salvo é filho de Deus, e filho precisa

•
•

revelar o caráter do Pai.
Deus se revelou em carne, por meio de Jesus, o Cristo; o Espírito Santo nos regenerou e
selou para refletirmos a imagem do Pai. Então, todo o propósito da salvação não é
somente restaurar o homem, mas restaurar a imagem do Pai no homem.
A carta aos Efésios trata da igreja como corpo de Cristo. Um corpo formado de pessoas
regeneradas, aperfeiçoadas e preparadas para viver um novo estilo de vida e novos
propósitos.

I. A IGREJA É UM AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO E ESPERANÇA PARA OS PERDIDOS

“E, não os achando, trouxeram Jasom e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: Estes
que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui.” (Atos 17:6 ACF)

•

A igreja é uma luz que brilha nas trevas.

“Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus; a fim de que
recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim.” (Atos 26:18 ACF)

1. Na visão de Paulo, a igreja é um agente de Deus, onde uma sociedade alienada está
sendo restaurada e reconstruída.

“Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos
que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens; que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem
Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo
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chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um; e, derrubando a parede de
separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que
consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz
reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a
paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto; porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um
mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e da
família de Deus; edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a
principal pedra da esquina; no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. No
qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em Espírito.” (Efésios 2:11-22 ACF)

• Uma sociedade fragmentada sendo unificada através do corpo de Cristo.

“Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa
vocação; um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e
por todos e em todos vós.” (Efésios 4:4-6 ACF)

• Uma sociedade onde os padrões são restaurados na medida e no padrão de Cristo. Isto
é, nos tornamos como Jesus.

“Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à
medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em
roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o
corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor” (Efésios 4:13-16 ACF).

• Uma sociedade onde a corrupção, idolatria, feitiçaria são confrontadas e quebradas
pelo poder de Cristo, conferido a igreja.

“Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão
para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma
cidade edificada sobre um monte; nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no
velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que
vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:13-16 ACF).

2. Uma igreja santificada responderá com poder e autoridade a toda influência da luxuria,
religiosidade, sensualidade e orgulho, coisas tão predominantes no mundo.

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda
a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam
juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo
cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar” (Atos 2:42-47 ACF)

• A verdadeira santidade será vista em ações que revelará o verdadeiro amor de Deus.

“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; E andai em amor, como também Cristo vos amou,
e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave” (Efésios 5:1-2 ACF)
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II. VIVER E ANDAR COM CRISTO, ENVOLVE EM UM ROMPIMENTO COM O MUNDO

“E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade
da sua mente. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela
dureza do seu coração; os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com
avidez cometerem toda a impureza” (Efésios 4:17-19 ACF)

1. Viver sua própria cultura. Uma cultura que revele sua identidade. Uma identidade que
revele Deus e não uma religião.
“E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na
vaidade da sua mente” (Efésios 4:17 ACF)

• Não fomos salvos somente para nos livrar do inferno. Fomos salvos para uma missão.

“Vós sois o sal da terra; e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para
se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo; não se pode esconder uma cidade
edificada sobre um monte; nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e
dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as
vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus” (Mateus 5:13-16 ACF).
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em
Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra” (Atos 1:8 ACF)

2. Vivemos em colisão com o mundo sem entendimento de Deus.

“Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas
sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12:1-2 ACF).
“Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; mas para nós, que somos salvos, é o poder de
Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus
louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua
sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os
gregos buscam sabedoria; mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e
loucura para os gregos” (1 Coríntios 1:18-23 ACF)

• Não haverá santidade sem um alinhamento com a Palavra de Deus.

“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho
dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e
na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual
dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará” (Salmos 1:1-3
ACF)

3. Precisamos entender que a santidade exige crescimento e aperfeiçoamento da fé.

“Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo;
Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à
medida da estatura completa de Cristo, Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em
roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo” (Efésios 4:12-15
ACF).
• Maturidade a semelhança de Cristo. “Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir
após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me” (Mateus 16:24 ACF).

Maturidade é liberta-se do “EU” e seus caprichos, voltar-se para o que agrada a Cristo.
• Maturidade é agir e reagir como Cristo.

“Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai a vossos
inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam
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e vos perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus; porque faz que o seu sol se levante
sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que
galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos
irmãos, que fazeis de mais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós pois perfeitos, como é
perfeito o vosso Pai que está nos céus” (Mateus 5:43-48 ACF).

4. Santidade revela estabilidade espiritual.

“Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo
engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.” (Efésios 4:14 ACF).
“Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se
irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e
superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas
almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se
alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu
rosto natural; porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém,
que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas
fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não
refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para
com Deus e Pai, é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do
mundo” (Tiago 1:19-27 ACF)

• Crentes maduros não andam de acordo com as ondas. Estão firmados na Rocha,
andam na verdade e no amor (“Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele
que é a cabeça, Cristo.” Efésios 4:15 ACF), revelam prazer em cooperar.
III. PRECISAMOS REVELAR UMA SANTIDADE QUE RETRATE O AMOR E O PODER DE DEUS

“Mas vós não aprendestes assim a Cristo, Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade
em Jesus; Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências
do engano; E vos renoveis no espírito da vossa mente; E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque
somos membros uns dos outros. Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao
diabo. Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o
que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa
para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no
qual estais selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a
malícia sejam tiradas dentre vós, Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo” (Efésios 4:20-32 ACF)

1. Santidade é andar e viver com Cristo (“Mas vós não aprendestes assim a Cristo” Efésios 4:20 ACF).
Aprender com Cristo e não sobre Cristo.
• Isto implica em um relacionamento com Ele.
• Não é possível andar com Cristo e continuar com o mesmo coração e estilo de vida.
2.

O homem velho precisa ficar para trás, e vestir-se do novo homem, formado em Cristo,
pelo Espírito Santo.

“Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do
engano; E vos renoveis no espírito da vossa mente; E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é
criado em verdadeira justiça e santidade” (Efésios 4:22-24 ACF).

• Somente um testemunho impactante, revelando um novo coração, um novo modo de
pensar e agir, quebrará as resistências de um mundo sem Deus.
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3.

Santidade precisa ser um estilo de vida.

“Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; porque somos membros uns dos
outros. Irai-vos, e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que
furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir
com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para
promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no
qual estais selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda
a malícia sejam tiradas dentre vós, Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo” (Efésios 4:25-32 ACF).

• A mentira não faz parte da vida do crente.
• O diabo é o pai da mentira.

“Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o
princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do
que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira” (João 8:44 ACF).

• A mentira destrói a comunhão da igreja.
• A ira revela um coração insubmisso, a ira revela um coração carnal, onde o Espírito
Santo ainda não assumiu o controle.
• Santidade não oferece lugar ao diabo.
“Não deis lugar ao diabo” (Efésios 4:27 ACF).

• Palavras são sementes.

“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para
que dê graça aos que a ouvem” (Efésios 4:29 ACF).

CONCLUSÃO:
O MUNDO PRECISA DE UMA IGREJA QUE VIVA A SANTIDADE
1. Uma igreja onde o perdão chegou para ser compartilhado;
• Não olhamos as pessoas a partir dos seus erros, mas a partir do amor de Jesus por
elas.
2. Uma igreja onde o amor revele sua identidade;
• Eu amo porque fui amado e posso escolher amar o outro.
3. Uma igreja onde a distância é vencida pela atitude de viver em comunhão.
• Uma comunhão que revela mutualidade, que compartilha, que caminha ao lado.

Pr. Sebastião Brito Netto
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